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(Po)wodzie w powiecie

W dniach od 16 do 24 maja br. w wyniku długotrwałych
i intensywnych opadów deszczu na terenie powiatu lublinieckiego doszło do lokalnych podtopień.
dokończenie na str. 4

Jak uratować miłość
30 maja w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
obchodzono Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzieci
miały okazję uczestniczyć
w przedstawieniu „Koziołek
Matołek show”, wziąć udział
w warsztatach rękodzieła
artystycznego, obdarowane
zostały też przez Starostę
upominkami. Punktem
kulminacyjnym imprezy był
koncert galowy Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”.
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Wirtualnie
po Ziemi Lublinieckiej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu wydało Multimedialny
Przewodnik po Ziemi Lublinieckiej w formie poręcznej
wizytówki CD. Na płycie można znaleźć ciekawie napisane
teksty o powiecie lublinieckim, m.in. o położeniu geograficznym, historii, walorach przyrodniczych i turystycznych,
oświacie i ochronie zdrowia, a także o Zespole Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Ponadto Przewodnik stanowi
bogatą bazę teleadresową. Dużym atutem Multimedialnego
Przewodnika są piękne, pogrupowane tematycznie zdjęcia,
a także jego oprawa graficzno-muzyczna.

Piękny Jubileusz
75-lecia Ośrodka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Lublińcu obchodził Jubileuszu 75-lecia
swojego istnienia. Uroczystość odbyła się w siedzibie Zespołu
dokończenie na str. 3
Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.

dokończenie na str. 2

więcej o konkursie na str. 10
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dokończenie ze str. 1

Jak uratować miłość

W ostatnim czasie problem rodzicielstwa zastępczego
rozpatrywany był w kontekście finansów, co powodowało
narastanie niekorzystnych stereotypów. Powodowane było to
brakiem wiedzy przeciętnego obywatela na temat rodzicielstwa
zastępczego, co wywoływało dystans, niepokój i spłaszczanie
zagadnień.
Obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma za
zadanie propagować ideę rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego
daru i życiowej misji pomocy osieroconym dzieciom. Ten dzień
był również okazją do złożenia życzeń rodzinom zastępczym.
- Dziękuję Państwu za tę niełatwą służbę, którą pełnicie, za dar serca
okazywany drugiemu – małemu człowiekowi. Jestem wdzięczny za to, iż
na terenie naszego powiatu jest tak dużo rodzin, które podjęły się tej misji.
Mam nadzieję, że obchodzony Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
spowoduje publiczną dyskusję o ogromnych zasługach tej formy opieki nad
dziećmi i pozwoli na przełamanie negatywnych mitów na ten temat –
mówił Joachim Smyła, starosta lubliniecki.
Rodziny zastępcze są miejscem, gdzie dzieci, które nie mają
szans na wychowanie się w rodzinie naturalnej, zostają
przygotowane do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Naturalnym wydaje się więc wspieranie tego środowiska, szukanie
form pomocy takim rodzinom oraz podniesienie rangi społecznej
tej formy opieki.
Rodzicielstwa zastępczego nie można traktować jako
„zastępowania rodziców”, ale raczej jako pełnienie funkcji
rodzicielskiej. Taka relacja pozwala na sukcesywne budowanie
z dzieckiem więzi równoległej do tej, którą ma ono z biologicznym
rodzicem.
- Rodzicem zastępczym może zostać każdy, kto ma prawdziwą
motywację do pełnienia tej funkcji. Trzeba mieć też stałe źródło
utrzymania, posiadać polskie obywatelstwo, być niekaranym
i dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi. Osoby chcące
zostać rodzicami zastępczymi muszą być zdrowe psychicznie, nie mogą też
występować u nich choroby uniemożliwiające opiekę nad dzieckiem. Po
spełnieniu tych wymogów kandydaci na rodziców zastępczych uczestniczą
w szkoleniu, po którym zespół specjalistów ocenia daną rodzinę pod kątem
predyspozycji do pełnienia roli rodziny zastępczej – wyjaśniała Ilona
Kozioł, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu.
Codzienność rodzicielstwa zastępczego, to nieustanna troska,
nauka radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Rodzice zastępczy
mają przed sobą bardzo trudne zadanie – zbudowania poczucia
bezpieczeństwa i świata wartości dziecka. Pomimo tych trudności
większość z nich zdaje ten niełatwy egzamin. Nagrodą jest przecież
uśmiech dziecka i magiczne zdanie: „Mamo, Tato… kocham Was”.
Aneta Konieczny

Starosta wręczył dzieciom upominki

2

Przedstawienie "Koziołek Matołek Show"
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Piękny Jubileusz 75-lecia Ośrodka
dokończenie ze str. 1

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: starosta Joachim
Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz Powiatu Danuta
Lampka, burmistrz Edward Maniura, wicekurator oświaty
Tadeusz Żesławski oraz wybitny surdopedagog prof. Aniela
Korzon.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również goście z Danii,
dyrektorzy ośrodków z całej Polski (m.in. Bielska-Białej,
Długopola, Kalisza, Krakowa i Poznania), dyrektorzy szkół
z terenu powiatu lublinieckiego a także emerytowani kierownicy
i byli dyrektorzy Ośrodka.
Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kaplicy na zamku.
Nabożeństwo celebrował biskup Gerard Kusz, prałat Franciszek
Fryc oraz trzech księży. Następnie odbyła się uroczysta akademia,
którą rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego i wystąpieniem pocztu sztandarowego. Wszystkich gości bardzo
serdecznie powitał dyrektor Ośrodka Rafał Dziwis. W swoim
wystąpieniu podkreślił, że obchody jubileuszowe miały mieć nieco
inny charakter, ale ze względu na nagłą śmierć kierownika
internatu, Bogdana Matuska, część uroczystości została
odwołana. Wszyscy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego, który
dał się poznać jako człowiek szlachetny i dobry, a przede
wszystkim wspaniały ojciec swoich wychowanków.
W dalszej części uroczystości zaprezentowany został krótki rys
historyczny Ośrodka oraz prezentacja multimedialna. Następnie
wychowankowie Ośrodka wystąpili we współczesnej sztuce
teatralnej pt: „Kopciuszek na wesoło”. Po części artystycznej
wszyscy goście zwiedzili okazjonalną wystawę Ośrodka „Szkoła
dawniej a dziś” oraz dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.
W ramach obchodów jubileuszowych w dniach 25-27 czerwca
w Ośrodku odbędzie się również Zjazd Absolwentów, na który
już dzisiaj organizatorzy serdecznie zapraszają.
75 lat to czas, który minął bezpowrotnie, ale pozostał Ośrodek
z niekwestionowanym dorobkiem, bogatą tradycją i niepowtarzalną historią. Historia ta została stworzona przez pokolenia
uczniów, nauczycieli, wspaniałą kadrę kierowniczą, pracowników
oraz rodziców.
Ewa Dąbek

Z kart historii Ośrodka
Historia Ośrodka sięga roku 1928. Wtedy to rozpoczęto pierwsze prace
koncepcyjne związane z jego budową. Brała w nich udział m.in. Maria
Grzegorzewska- ówczesny dyrektor Państwowego Instytutu Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie, wybitny pedagog i psycholog zajmujący się pedagogiką
specjalną. Rozpoczęte w 1929 roku prace budowlane na terenie o powierzchni
10 hektarów zakończono wiosną 1935 roku. W tym samym roku 1 kwietnia
Śląski Zakład dla Głuchoniemych w Lublińcu (bo taką nazwę nosiła
placówka) został przekazany do użytku.
Pierwszymi uczniami tej placówki było 102 wychowanków
niesłyszących, którzy pobierali naukę do tej pory w Śląskim Zakładzie dla
Głuchoniemych w Rybniku. Początkowo było zatrudnionych 12 nauczycieli
i 6 wychowawców.
W okresie międzywojennym wychowankowie placówki oprócz wiedzy
ogólnej, kształcili się w różnych zawodach rzemieślniczych. Chłopcy uczyli się
ślusarstwa, szewstwa, introligatorstwa, zecerstwa i krawiectwa, dziewczęta
gotowania, prania, szycia i prasowania.
1 września 1939 roku, gdy niemieckie wojska wkroczyły do Lublińca,
polskie dzieci niesłyszące wraz z nauczycielami i wychowawcami musiały
opuścić zakład. W 1940 roku powstał tu ośrodek dla młodzieży hitlerowskiej.
19 stycznia 1945 roku po wyzwoleniu Lublińca do Zakładu wrócił
pierwszy dyrektor placówki- dr Kazimierz Głogowski wraz z pracownikami
i wychowankami.
10 kwietnia 1946 roku Zakład zmienił nazwę na Państwowy
Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu. W styczniu
1961 roku patronem placówki został Konrad Mańka- syn powstańca śląskiego,
były pracownik Zakładu, zatrudniony w charakterze stolarza.
W latach 1970-1995 lubliniecka placówka przyjęła nową nazwę
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. Konrada Mańki.
Z nowym rokiem szkolnym 2000/ 2001 dwie lublinieckie placówki
o bogatych tradycjach edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu tj. Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im.
Konrada Mańki i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących nr 2 im. Janusza Korczaka rozpoczęły działalność w ramach
wspólnej struktury organizacyjnej, tworząc Zespół Ośrodków Specjalnych.
Od roku 2004 placówka przyjęła nazwę Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, którą od 10 lat zarządza
dyrektor Rafał Dziwis.
Na przestrzeni wieloletniego funkcjonowania Ośrodka dyrektorami
byli:
- dr Kazimierz Głogowski 1935-1939; 1949-1953
- mgr Henryk Hampel 1949-1953
- Stanisław Gawron 1953-1954
- mgr Zygmunt Wojnarowski 1954-1961
- mgr Stanisław Wojciechowski 1961- 1968
- mgr Józef Kucharski 1968- 1982
- mgr Janina Seget 1982- 1986
- mgr Czesław Bińczyk 1986- 1994
- mgr Jan Fabjański pełniący obowiązki dyrektora Ośrodka 1994
- mgr Jerzy Klama 1994- 2000
- mgr inż. Bożena Podleśka p. o. dyrektora Ośrodka w 2000r.
- od 2000r. mgr Rafał Dziwis
W ciągu minionych lat wiele w Ośrodku się zmieniło. Powstały nowe
szkoły, m.in. Policealna Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących
i Słabosłyszących; Technikum Uzupełniające Specjalne; Zasadnicza Szkoła
Zawodowa dla Niesłyszących i Słabosłyszących, upośledzonych umysłowo
oraz ze sprzężeniami; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla
uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Od dwóch lat uczniowie naszego Ośrodka biorą udział w doskonaleniu
języka niemieckiego dzięki wyjazdom do zaprzyjaźnionej szkoły
w Dortmundzie. Od kilkunastu lat mamy przyjaciół w Danii, dzięki którym
wychowankowie mogli kilkakrotnie zwiedzić Legoland oraz poznać kulturę
tego kraju. Uczniowie chętnie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznokrajoznawczych ( Kraków, Inwałd, Biskupin, Malbork, Częstochowa,
Wieliczka, Warszawa, Oświęcim, Wadowice), zawodoznawczych
(Tarnowskie Góry, Poznań, Łódź, Warszawa ) oraz w turnusach
rehabilitacyjnych (Jarosławiec, Darłówek).
Nauczyciele w pracy z uczniami niesłyszącymi pracują nowoczesnymi
metodami, które wspomagają rozwój komunikatywności tj. m.in. metodą
Tomatisa i EFG BIOFEEDBACK. Ponadto każdy wychowanek objęty jest
opieką psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną.
W szkołach ponadgimnazjalnych powstała nowoczesna pracownia
językowa i dwie pracownie kucharskie. W grudniu 2008 roku oddano
do użytku w internacie Ośrodka kaplicę, w której odprawiane są msze
i nabożeństwa.
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(Po)wodzie w powiecie
dokończenie ze str. 1

Starosta Lubliniecki natychmiast zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem burmistrzów
i wójtów poszczególnych gmin, przedstawicieli straży pożarnej
oraz policji, podczas którego zapoznano się z sytuacją w powiecie
oraz zaplanowano działania przeciwpowodziowe.
W wielu miejscowościach zalane zostały piwnice niżej
położonych domostw. Najgorzej sytuacja przedstawiała się
w rejonie rzek i zbiorników wodnych. W gminie Lubliniec,
w dzielnicach: Kokotek, Pusta Kuźnica, Posmyk i Leśnica,
konieczna była ewakuacja niektórych mieszkańców, którzy do
swoich domów mogli dostać się jedynie za pomocą pontonu.
Także mieszkańcy miejscowości Piłka - w gminie Koszęcin - zostali
pozbawieni możliwości wyjazdu w którąkolwiek stronę. Ewakuowano 2 osoby. W miejscowościach Hadra, Chwostek i Tanina
(gmina Herby) zalanych zostało 10 budynków, ewakuowano jedno
domostwo. Zamknięto drogi prowadzące do miejscowości Łebki
i Braszczok. W gminie Ciasna najbardziej ucierpiały tereny

w rejonie stawów, w gminie Pawonków miejscowość Kośmidry,
a w gminie Kochanowice miejscowości Droniowie i Kochcice,
a także droga powiatowa w Pawełkach i Jawornicy. W gminie
Woźniki zalana została droga dojazdowa do miejscowości
Dąbrowa. Wstępne szacunki wskazują na straty na terenie powiatu
przekraczające 4 mln złotych.
Osoby poszkodowane w wyniku powodzi mogą ubiegać się
o pomoc pieniężną na remonty i odbudowę zniszczonych
powodzią domów. Szczegółowe zasady przydzielania pomocy
znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Przyznana pomoc finansowa nie
podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu. Ponadto
rolnicy, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych mogą
skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na
wznowienie produkcji (więcej informacji na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu). Dominika Mońka

XXXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II oraz Gimnazjum w Psarach
odniosły kolejne sukcesy w XXXIII Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Po zwycięstwie w Lublińcu drużyny obu
szkół reprezentowały nasz powiat w Okręgowym Turnieju BRD w Częstochowie. Turniej
odbył się 22 kwietnia 2010 r. w Szkole
Podstawowej nr 50 w Częstochowie. Nasze
drużyny ponownie okazały się najlepsze
w swoich kategoriach, pokonując zespoły
innych powiatów i zakwalifikowały się do
finału wojewódzkiego, który w tym roku odbył
się 15 maja br. w Miejskim Zespole Szkół
w Czeladzi. Organizatorami finału byli:
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach, Urząd
Miasta Czeladź oraz PZM w Katowicach.
Pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego były bardzo trudne i sprawiły uczniom
wiele kłopotów. Tor sprawnościowy składał się
z 6 elementów z najtrudniejszą tzw. „łezką” tj.
kołem o średnicy 2 m, w którym uczniowie na
rowerach 20 i 26 calowych musieli bez
podpierania zawrócić. Uzupełnieniem całego
turnieju była jazda po oznakowanych uliczkach miasteczka ruchu drogowego i udzielanie
pierwszej pomocy poszkodowanej osobie.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i odbywały się w miłej atmosferze. Turniej
zakończył się wielkim sukcesem uczniów
Szkoły Podstawowej w Psarach, którzy byli
bliscy awansu do finału ogólnopolskiego,
zajmując drugie miejsce. Uczniowie
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z Gimnazjum w Psarach zajęli tym razem
czwarte miejsce.
Szkołę Podstawową z Psar w tegorocznym
turnieju reprezentowali: Michał Stanek,
Dawid Słota, Kamil Szyja, a rezerwowym był
Dawid Ślimok. Opiekunem od wielu lat
w szkole jest Ernest Pogoda.
Gimnazjum z Psar reprezentowali:
Mateusz Oleksik, Adrian Hadzik oraz
Robert Piech. Opiekunem jest Pani Pelagia
Klabis.
Ernest Pogoda

WIZYTA STUDYJNA
W NORWEGII
W RAMACH STYPENDIUM
Z FUNDUSZU ROZWOJU
SYSTEMU EDUKACJI
W dniach od 9 do 22 maja 2010
nauczycielka języka niemieckiego w Zespole
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu – Małgorzata Kania odbyła
wizytę studyjną w szkole w Norwegii. Celem
realizowanego tam projektu było zapoznanie
się z norweskim systemem edukacji, wymiana
doświadczeń z nauczycielami i dyrekcją
szkoły, przeniesienie dobrych praktyk do
szkoły macierzystej oraz wzbogacenie warsztatu pracy w nauczaniu języków obcych.
Dodatkowym celem będzie kontynuacja
wymiany doświadczeń i współpraca nauczycieli naszych szkół oraz zorganizowanie
wymiany młodzieży w ramach europejskich
programów m.in. „Uczenie się przez całe
życie - COMENIUS”.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein
i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze
środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w ramach Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego.
(red.)
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V WIOSENNY KONCERT
DLA MAMY

Odznaczono
zasłużonych dla rolnictwa

Z okazji Dnia Matki w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Lublińcu odbyła się impreza integracyjna
pt. V Wiosenny Koncert dla Mamy. Organizatorami imprezy było
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„JESTEM”, Zespół Szkół Nr 2 w Lublińcu oraz Miejski Dom Kultury
w Lublińcu. Wsparcia finansowego udzielił Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Festiwalowi
patronował Starosta Lubliniecki.
Celem imprezy było promowanie działalności artystycznej
wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, kultywowanie tradycji
związanych z obchodami Dnia Matki oraz wspólne przeżywanie
radości i poczucia dumy z własnych możliwości.
W koncercie wzięły udział zespoły wokalne z przedszkoli i szkół
podstawowych specjalnych. Na widowni zasiedli koledzy wykonawców, ich mamy oraz nauczyciele. Wszystkie zespoły zostały
nagrodzone radiomagnetofonami z odtwarzaczem CD, pluszowymi
maskotkami oraz słodyczami.

W trakcie odbywających się Śląskich Targów Rolniczo-Leśnych
Agrosilesia 2010 wicemarszałek Województwa Śląskiego – Adam
Strach i prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej – Roman Włodarz
wręczyli Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnienia te nadano na
wniosek Śląskiej Izby Rolniczej. Wśród odznaczonych z terenu
powiatu lublinieckiego znaleźli się: starosta lubliniecki Joachim
Smyła, wójt gminy Koszęcin – Grzegorz Ziaja, Rajmund Cieślik
(Rzyce), Rajmund Gołąbek (Kalina), Ernest Golkowski
(Skrzydłowice), Krzysztof Pliczko (Woźniki), Benedykt Potempa
(Woźniki – Sośnica) i Józef Prandzioch (Kochanowice – Swaciok).
(red.)

(red.)

Konkurs „Świat polskich dinozaurów” rozstrzygnięty
W Muzeum Paleontologicznym w Lisowicach odbył się finał
konkursu pt. „Świat polskich dinozaurów” adresowanego do
uczniów szkół powiatu lublinieckiego. Organizatorami konkursu
było Lisowickie Muzeum Paleontologiczne i Lokalne Centrum
Społeczno-Kulturalne w Lisowicach. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice.
Patronat honorowy nad konkursem objął starosta Joachim
Smyła, dzięki któremu muzeum zostało wzbogacone o model
plateozaura oraz wójt Gminy Pawonków Henryk Swoboda.
W jury zasiadali: Grzegorz Niedźwiedzki, wybitny polski
paleontolog - odkrywca pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego, Irena Kazek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisowicach oraz Katarzyna Koza - kierownik Lokalnego Centrum
Społeczno-Kulturalnego w Lisowicach.
Głównymi bohaterami tego wydarzenia byli jednak młodzi
pasjonaci dinozaurów, posiadający ogrom wiedzy o świecie tych
niezwykłych zwierząt, o świecie, w którym wciąż jeszcze wiele
pozostaje do odkrycia. Dr Tomasz Sulej, jeden z odkrywców Smoka,
pisał: Kto z nas nie zetknął się kiedyś z malcem, który interesuje się
dinozaurami, każe sobie kupować wszystkie książki na ich temat, zbiera
naklejki lub figurki dinozaurów a potem "sypie z rękawa" trudnymi
nazwami, których często nawet nauczycielka biologii nie jest w stanie
powtórzyć? Dla wielu jest to początek pasji, która ciągnie się przez całe życie.
Niemało wybitnych paleontologów zaczynało w ten sposób. Być może wśród
uczestników konkursu są właśnie ci, o których pisał autor powyższych
słów.
Przebieg konkursu charakteryzował się fantastyczną atmosferą
panującą wśród uczniów biorących w nim udział. Trudno tu było
szukać zawziętej rywalizacji, była to raczej forma dobrej zabawy
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połączonej z pogłębianiem wiedzy o odkryciach paleontologicznych
na terenie Polski. Wśród najlepszych znaleźli się: Weronika Mazurek
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu (I miejsce), Maria Lukosek ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu (II miejsce) i Jakub Pietrek,
reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach (III
miejsce). Weronika Mazurek, laureatka pierwszego miejsca, została
zaproszona do udziału w tegorocznych wykopaliskach paleontologicznych, prowadzonych na terenie cegielni Lipie Śląskie.
Marek Błyszcz
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Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
z koncertami na Expo 2010
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" reprezentował Województwo
Śląskie w Szanghaju podczas Dni Śląskich na wystawie EXPO 2010.
Zgodnie z ideą organizatorów promocji Województwa Śląskiego na
wystawie EXPO, program przygotowany na Dni Śląskie w Polskim
Pawilonie nawiązywał ściśle do hasła regionu – „Śląskie. Pozytywna
energia.” Do przekazania tej idei wybrano taniec - jako
uniwersalny, zrozumiały dla wszystkich i niosący
wiele pozytywnej energii język - na specjalnym
odnawialnym parkiecie.
Izabela Migocz, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
przygotowała na koncerty w Szanghaju
specjalny program, w którym zostało
zaprezentowane współczesne oblicze
działalności artystycznej Zespołu.
Program koncertów łączył więc
klasyczny, ludowo-narodowy repertuar
"Śląska" z pieśniami i tańcami do muzyki
Fryderyka Chopina oraz elementami
twórczości współczesnych artystów: Gorana
Bregovića i Wojciecha Kilara. Odwiedzający
Polski Pawilon w Szanghaju mogli usłyszeć m.in.
przeboje z repertuaru "Śląska", napisane lub opracowane muzycznie przez Stanisława Hadynę, m.in: "Karolinkę",
"Piekła baba chleb", "Hej, koło Cieszyna", "Gąskę". Goście Targów
zobaczyli także tańce: ludowe "Krakowiaki nowosądeckie", "Kołomajki",

"Dwa Michały", ale i bardziej współczesne: "Gas, gas" do muzyki Gorana
Bregovića czy "Orawę" do muzyki Wojciecha Kilara – oba tańce
w choreografii Juraja Kubanki.
Szczególną rolę w programie pełniła muzyka Fryderyka Chopina
z premierowego widowiska "Fryderyk Chopin. Niezatarte ślady".
Międzynarodowa publiczność miała także okazję
zobaczyć wyjątkowe opracowania choreograficzne
do muzyki tego kompozytora.
Ale to nie wszystkie atrakcje, jakie
Zespół "Śląsk" przygotował na EXPO.
W Pawilonie Polskim, artyści baletu
Zespołu "Śląsk" prowadzili również
lekcje nauki tańców ludowych i narodowych. Wszyscy chętni, odwiedzający polską ekspozycję, mogli nauczyć
się prawidłowego wykonania podstawowych kroków trojaka, poloneza,
kujawiaka i mazura. Dla wszystkich
uczestników kursu przewidziano pamiątkowe certyfikaty. Nauka odbywała się
na tzw. odnawialnym parkiecie – specjalnej
podłodze przechwytującej energię tańca i zamieniającej ją w energię elektryczną. Delegacji Zespołu
przewodniczył Dyrektor Zespołu, Adam Pastuch. W historii
Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" była to już trzecia wizyta w Chinach.
Wcześniej Zespół koncertował w tym kraju dwukrotnie: w 1965 i 1999 r.
(red.)

Strażak Przyjaciel Dzieci
Podczas obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się na terenie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu, odbyło się wręczenie nagród
i dyplomów laureatom Powiatowego Konkursu dla Dzieci w Wieku
Przedszkolnym pt. „Strażak Przyjaciel Dzieci”. Celem konkursu było
propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka, poszerzenie ich wiedzy na temat
różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz
kształtowanie u nich właściwych postaw. W konkursie udział wzięło 26
przedszkoli. Nadesłano 281 prac w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6
lat. Poniżej przedstawiamy listy zwycięzców.
W kategorii dzieci młodszych nagrodzeni zostali:
I miejsce – Milena Duda (Przedszkole nr 4 w Lublińcu);
II miejsce – Julia Knop (Przedszkole nr 2 w Lublińcu);
III miejsce – Marlena Śliwa (Przedszkole „Pluszowego Misia”
w Pawonkowie).
Przyznano także wyróżnienia dla Adama Sneki (Przedszkole w Herbach),
Karoliny Sklorz (Przedszkole w Wędzinie), Kacpra Jagusiaka (Przedszkole
w Lisowie), Weroniki Kubosz (Przedszkole w Wędzinie) i Dawida
Kołodziejczyka (Przedszkole „Pluszowego Misia” w Pawonkowie.
W kategorii dzieci starszych zwyciężyli:
I miejsce – Karolina Krupa (Przedszkole nr 7 w Lublińcu);
II miejsce – Emilia Christof (Przedszkole nr 4 w Lublińcu);
III miejsce – Mateusz Naczyński (Przedszkole nr 2 w Lublińcu).
Wyróżnieni zostali: Zuzanna Wysłucha (Przedszkole nr 7 w Lublińcu),
Dominik Paszewski (Przedszkole w Wędzinie), Magdalena Obrzud
(Przedszkole Samorządowe w Kochanowicach), Wiktor Walasik
(Przedszkole Samorządowe w Olszynie) i Adam Pogrzeba (Przedszkole
Samorządowe w Lisowie).
(red.)
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DZIEŃ DZIECKA W POWIECIE LUBLINIECKIM
Quadowy Dzień Dziecka
w Ciasnej
1 czerwca to data znana każdemu z nas.
I nie ma tu znaczenia czy mamy lat 9
czy 99. Doskonale wiemy, że w tym dniu
obchodzony jest Dzień Dziecka. To
właśnie z tej okazji członkowie oraz
przyjaciele No Name Squad'u w porozumieniu z dyrektorem placówki - Maciejem
Długoszem zorganizowali imprezę pod
nazwą „Quadowy Dzień Dziecka
w Ciasnej 2010” .
30 maja br. tuż przed godziną 15.00 na
teren Domu Dziecka wjechało dziesięciu
quadowców na swoich pojazdach. Niestety
wraz z nimi pojawił się deszcz, który przez
moment postawił pod znakiem zapytania
najważniejszą atrakcję dnia, jaką niewątpliwie były przejażdżki quadami. Na
szczęście dzieci nie wystraszyły się pogody i
bardzo szybko pierwsza grupa mogła

Dzień Dziecka
w Zameczku

wyruszyć na uprzednio przygotowaną trasę,
na której nie brakowało dziur, wody i błota czyli tego, co quadowcom sprawia największą frajdę. Starsi wychowankowie mieli
również okazję sami poprowadzić quada,
oczywiście pod czujnym okiem kierowców.
Mimo chwilami ulewnie padającego
deszczu i troszkę ubrudzonej błotem
odzieży dzieciaki nie chciały się rozstawać z
pojazdami. Po przejażdżkach przyszedł czas
na pogawędki przy grillu o pasji, jaką są
pojazdy atv oraz anegdotach z nimi
związanych.
Odjeżdżając z Domu Dziecka każdy
z nas dostał bezcenną nagrodę – uśmiech
na twarzach oraz zadowolenie
wszystkich dzieciaków, które tego dnia
było najważniejsze!!!!
No Name Squad

Jak co roku mieszkańcy oraz pracownicy
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”
przygotowali z okazji Dnia Dziecka szereg
gier i zabaw dla najmłodszych. Chociaż
pogoda była kapryśna, nie zabrakło
chętnych do wzięcia udziału w konkursach.
Zapraszamy do galerii w celu obejrzenia
zdjęć z imprezy.
(red.)

Scorpio

Najlepsi młodzi matematycy
Pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i starosty Joachima
Smyły, w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Stefana
Banacha dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ten, imienia
wybitnego polskiego matematyka ze szkoły lwowskiej, jest jedną
z ważniejszych i coraz bardziej docenianych imprez mających na celu
popularyzację wiedzy matematycznej w województwie.
- Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki Zespołu Szkół nr 1
– wyjaśnia Grażyna Kaczorowska, organizator konkursu. Autorem zadań
i przewodniczącym jury jest dr Józef Kalinowski - matematyk z Uniwersytetu
Śląskiego - autor wielu zadań na olimpiady matematyczne rangi międzynarodowej.
Jak rzadko w którym konkursie zadania ze wszystkich etapów mają charakter
otwarty, co wymaga wykazania się umiejętnościami poprawnego argumentowania
i zapisu matematycznego.
W tym roku do zawodów przystąpiło 23 uczniów z następujących szkół:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich
Górach, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu oraz Zespół
Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Mateusz Owczarek z II LO im. Stanisława
Staszica w Tarnowskich Górach, Krzysztof Jaskóła z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, Piotr Guzik
z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
w Częstochowie, Oliwia Szymańska z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach oraz Mateusz Piecka
reprezentujący I LO w Lublińcu.
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Podczas uroczystości, na której uhonorowani zostali najlepsi młodzi
matematycy i ich nauczyciele, sekretarz Powiatu Lublinieckiego - Danuta
Lampka podkreśliła, iż rozbudzanie matematycznych zainteresowań wśród
młodzieży jest ważne nie tylko dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ale
również dla władz powiatu. Dr Józef Kalinowski zaakcentował,
iż „Powiat Lubliniecki, jak rzadko który powiat, wspiera rozbudzanie myśli i
kultury matematycznej i promuje naszą młodzież na terenie województwa i
kraju”.
(red.)
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Porozumiejmy się bez słów
W Zespole Szkół Nr 2 w Lublińcu odbyło się spotkanie
integracyjne „Porozumiejmy się bez słów”, w którym brali
udział rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele oraz
osoby, które od wielu lat pracują z dziećmi z głębszą
niepełnosprawnością i dziećmi z autyzmem w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Krakowie.
Inicjatorem imprezy było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM”, Zespół Szkół Nr 2
w Lublińcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
W czasie trwania spotkania wicedyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej przekazała rodzicom informację
na temat zasad aktualizacji orzeczeń i opinii w świetle
obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
Natomiast zaproszeni specjaliści z Krakowa zaprezentowali
zebranym m.in. metody porozumiewania się z własnym
niemówiącym dzieckiem oraz praktyczne sposoby radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami dzieci. Ponadto odpowiadali na
pytania nurtujące rodziców, starając się wskazać odpowiednią
drogę rozwoju dziecka wynikającą z jego potrzeb i możliwości.
Rodzice w trakcie trwania spotkania mogli wymienić się
doświadczeniami. Możliwość podzielenia się swoimi problemami
sprawiła, że zrozumieli, iż nie są sami, inni mają podobne
wątpliwości i wszyscy mogą pomóc sobie nawzajem.
W trakcie zajęć rodziców, dzieci miały okazję - pod opieką
nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w Lublińcu - uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych nowatorskimi metodami. Były to m.in.
zajęcia z malarstwa emocjonalnego; dzieci poprzez aktywne
malowanie mogły poznać nowy sposób komunikacji oraz uwolnić
swoje emocje.
W trakcie zajęć z dogoterapii uczestnicy podczas radosnej
zabawy przyzwyczajali się do kontaktu z psem.
Nie zabrakło również zabaw przy muzyce, wspólnego
śpiewania oraz gry na prostych instrumentach muzycznych
w ramach muzykoterapii.
Zorganizowano również zajęcia z wykorzystaniem metody
integracji sensorycznej, której głównym celem jest stymulowanie
układu nerwowego tak, aby prawidłowo odbierał i przetwarzał
bodźce płynące ze środowiska i własnego ciała.
Podczas trwania imprezy panowała miła i przyjazna
atmosfera. Dla każdego uczestnika przygotowany został
poczęstunek, ponadto dzieci otrzymały drobne upominki.
Rodzice byli bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy. Zrodził
się pomysł, aby takie spotkania odbywały się częściej, dlatego
następna taka impreza planowana jest jesienią bieżącego roku.
Joanna Weintritt

Kacper Polak Sparta Lubliniec wicemistrzem Polski !
Na boiskach województwa łódzkiego, w dniach 1-3 maja br., odbył się Turniej Piłki Nożnej
im. L. Jezierskiego Łódź 2010 – Mistrzostwa Polski Rocznika 1998. W drużynie Śląska
występował zawodnik Sparty Lubliniec Kacper Polak.
Drużyna w eliminacjach zremisowała z reprezentacją woj. dolnośląskiego 0:0, wygrała
z reprezentacją województwa opolskiego 6:1 oraz pokonała reprezentację województwa
zachodniopomorskiego 2:0.
W ćwierćfinale reprezentacja Śląska wygrała z reprezentacją województwa lubuskiego 2:1,
natomiast w półfinale pokonała reprezentację województwa podlaskiego 1:0.
W finale drużyna spotkała się z reprezentacją województwa kujawsko-pomorskiego.
W regulaminowym czasie gry wynik wyniósł 0:0, natomiast w rzutach karnych reprezentacja Śląska
przegrała 3:2 zajmując w turnieju II miejsce.
Kacper Polak w turnieju był podstawowym bramkarzem, puszczając tylko 2 bramki.
Na początku swojej przygody z piłką trenerem Kacpra był Adam Mika, następnie przejął go
Henryk Ślęzak, aktualny trener. W kadrze Śląska I trenerem Kacpra jest Dariusz Dudek, a II
trenerem Henryk Papierok.
(red.)
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Edukacja ekologiczna
W środę 19 maja 2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco –
Technicznych w Lublińcu odbyła się sesja popularnonaukowa
pt. „Problematyka zagospodarowania stałych odpadów
komunalnych”.
Sesja popularnonaukowa to efekt kilkumiesięcznej pracy klasy
drugiej Technikum Informatycznego nad projektem edukacyjnym, którego celem było szerzenie postaw proekologicznych
w zakresie segregacji odpadów. Praca badawcza poprzedzona
została ankietą na temat segregacji odpadów komunalnych, którą
przeprowadzono w październiku 2009 r. wśród uczniów ZSOT. Jej
wyniki wskazały na konieczność realizacji projektu o tej tematyce.
Podczas kilku miesięcy badawczej pracy uczniowie klasy drugiej
ZSOT zebrali i przygotowali materiały edukacyjne na temat
segregacji śmieci. Zlokalizowali dzikie wysypiska na terenie
powiatu lublinieckiego, nakręcili filmy. Opracowali także ulotki
informacyjne zawierające zasady segregacji odpadów z uwzględnieniem kolorów pojemników na śmieci. Wykorzystali także
swoje umiejętności informatyczne, przygotowując stronę
internetową, na której umieścili m.in. materiały dydaktyczne
i aktywną mapę powiatu lublinieckiego z rozmieszczeniem
dzikich wysypisk.
W sesji popularnonaukowej wzięli udział zaproszeni goście,
którzy wygłosili wykłady: Marek Monkos - dyrektor ds.
Zamówień Publicznych firmy ASA - omówił zasady segregacji
odpadów komunalnych, Urszula Jończyk - kierownik Referatu
Komunalnego Urzędu Miasta Lublińca - wygłosiła wykład na
temat funkcjonowania spalarni odpadów, Krystyna Bartocha kierownik Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” przedstawiła problem dzikich wysypisk śmieci na terenach
chronionych.
W sesji brali również udział uczniowie ZSOT oraz Gimnazjum
nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lublińcu. Tematyka sesji spodobała się na
tyle, że uczniowie ZSOT otrzymali zaproszenie do lublinieckich
gimnazjów z prośbą o przedstawienie problemu odpadów
większej grupie młodzieży. W dowód uznania wysiłku nauczycieli
i młodzieży firma ASA zaprosiła uczniów uczestniczących
w projekcie do zwiedzenia nowoczesnego zakładu utylizacji
odpadów w Zabrzu.
Inicjatorkami przedsięwzięcia i koordynatorkami projektu
edukacyjnego były Beata Kąpielska i Anna Siwiaszczyk nauczycielki geografii i biologii w ZSOT.
- Wykazując się wiedzą z zakresu ekologii oraz praktycznymi

od lewej: Marek Monkos - dyrektor
ds. zamówień publicznych firmy ASA
Beata Kąpielska i Anna Siwiaszczyk,
organizatorki sesji naukowej

wykład Urszuli Jończyk,
kierownik Referatu
Komunalnego
Urzędu Miasta Lublińca

umiejętnościami komputerowymi, uczniowie naszej szkoły przygotowali
wartościowy materiał szeroko traktujący sprawy ochrony środowiska
w powiecie lublinieckim. Cieszy mnie ten fakt tym bardziej, że nasze
starania docenili zaproszeni goście - autorzy wykładów oraz nauczyciele
i uczniowie obu lublinieckich gimnazjów. Mam nadzieję, że wyniki
badań terenowych oraz analizy statystyczne opracowane na podstawie
ankiet zostaną wykorzystane do promowania postaw proekologicznych
w Lublińcu i okolicznych gminach. Edukacja ekologiczna rozpoczyna się
w szkole, ale na szkole świadomość wagi tego problemu nie może się
zakończyć - wypowiadała się dyrektor ZSOT Joanna Walczak.

(red.)

Mateusz Małek zwycięzcą
IV Konkursu Programistycznego Politechniki Śląskiej

Mateusz Małek (pierwszy z prawej) z nagrodą
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Mateusz Małek - uczeń klasy IIIA o profilu matematyczno-informatycznym Zespołu Szkół
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zdobył pierwsze miejsce w czwartym - finałowym
konkursie programistycznym organizowanym przez Politechnikę Śląską. Konkurs organizowany
jest w ramach działalności Koła Młodych Informatyków (KMI), w którym bierze udział wybitnie
uzdolniona młodzież ze śląskich liceów oraz studenci uczelni wyższych. Celem działalności KMI jest
poszerzenie horyzontów w zakresie algorytmiki i programowania. Zajęcia koła odbywały się w soboty
lub niedziele przez cały rok akademicki i miały charakter wykładów połączonych z konkursem.
Mateusz podczas czterech etapów konkursu, dwa razy zajął pierwsze miejsce oraz dwa razy był
drugi. W sumie otrzymał 9 punktów zdobywając pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej. (Drugie
miejsce miał student 2 roku z dorobkiem 4 punktów). Sukces jest tym większy, że pokonani zostali nie
tylko uczniowie innych szkół średnich województwa śląskiego, ale również studenci drugiego
i trzeciego roku Politechniki Śląskiej.
Jest to wspaniała promocja nie tylko „Adasia”, ale także Powiatu Lublinieckiego!
Mateusz Małek obecnie jest maturzystą i absolwentem Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza, a w przyszłości zamierza studiować na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Należy podkreślić, iż Mateusz wielokrotnie
zdobywał nagradzane miejsca w konkursach informatycznych, między innymi awansował do II etapu
Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej.
Serdecznie gratulujemy uczniowi oraz jego opiekunowi Adamowi Strzelczykowi.
(red.)

9

Beata Łubowska:
- Nasze ciastka to „Lubimisie”.
Są to kruche ciasteczka przełożone masą marcepanową
z dodatkiem malin. Udekorowane są herbem Powiatu
Lublinieckiego wykonanym z opłatka. Wszystkie elementy są
więc jadalne. Mam nadzieję, że tak, jak toruńskie pierniki czy
wadowickie kremówki będą godnie reprezentowały nasz region.
Wierzę, że docenicie Państwo ich wyjątkowy smak. Zapraszam
do spróbowania naszych „Lubimisiów” i głosowania właśnie na nie.

Hildegarda Kampa: - Wypiekane przez naszą
piekarnię ciastka nazwaliśmy „Edytkami” na cześć Edyty Stein –
patronki tej Ziemi. Są to kruche babeczki z nadzieniem z owoców
leśnych wypełnione masą biszkoptową. Przyozdobiliśmy je
czekoladą w kolorach herbu Powiatu Lublinieckiego.
Zapraszamy do degustacji naszych „Edytek”. Myślę, że
przypadną Państwu do gustu i będą dobrze promować nasz
powiat.

Nie dali się oszukać fałszywemu wnuczkowi
Lublinieccy policjanci odnotowali w ostatnim czasie kilka prób
wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”. Oszuści dzwonili do
starszych osób podając się za ich wnuka i prosili o pieniądze...
Od kilku starszych mieszkańców Lublińca próbował wyłudzić
pieniądze mężczyzna, który dzwonił i przedstawiał się jako ich wnuczek.
Rzekomy krewny twierdził, iż prosi o pożyczkę ponieważ był
uczestnikiem wypadku drogowego i w związku z tym pilnie potrzebuje
gotówki na załatwienie związanych z tym niezbędnych formalności.
W historyjkę rozmówcy nie uwierzyła 73-letnia mieszkanka Lublińca,
której wnuk nie jeździł samochodem i o telefonie powiadomiła Policję.
Ostrożnością i rozwagą wykazali się także pozostali mieszkańcy, którzy
poznali po głosie, że nie rozmawiają ze swoim wnukiem i nie dali się
wprowadzić w błąd, a o próbie oszustwa powiadomili Policję.
W związku z powyższym, lublinieccy policjanci przestrzegają przed
podobnymi sytuacjami szczególnie osoby starsze i mieszkające samotnie.
Mechanizm działania sprawcy polega na tym, że dzwoni on do wytypowanej osoby, zazwyczaj w starszym wieku i podaje się za krewnego, w
tym przypadku za wnuka. Taki oszust opowiada, że właśnie jest w okolicy,
ponieważ ma ubić interes lub chce kupić samochód, ale przydarzył mu się
wypadek i pilnie potrzebuje pożyczyć pieniądze. Często są to wysokie
kwoty. Tak było i w Lublińcu, gdzie jedna z pożyczek miała wynosić
kilkanaście tysięcy złotych. Pieniądze starsze osoby mają przesłać na
wskazane konto lub zgłasza się po nie znajomy fikcyjnego wnuczka.
Zdarza się, że osoba, do której zadzwoniono ma wątpliwości co do głosu
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rozmówcy i nie jest pewna tego czy rozmawia ze swoim krewnym.
W takich sytuacjach oszuści zmianę głosu tłumaczą, np. przeziębieniem.
Pamiętajmy, że najczęściej, aby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa,
wystarczą zwykle środki ostrożności i przestrzeganie kilku
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
· Nigdy nie należy otwierać drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł –
trzeba spojrzeć przez wizjer i zapytać o powód wizyty. Jeśli zjawił się
przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy
gazowni, bez otwierania drzwi należy sprawdzić telefonicznie, czy był on
do nas kierowany.
· To samo dotyczy sytuacji, kiedy dzwoni do nas osoba podająca się za
członka rodziny i prosi o pieniądze. W takiej chwili powinno się nam
zaświecić przysłowiowe czerwone światło. Sprawdźmy najpierw, czy
zadzwonił do nas prawdziwy krewny, oddzwońmy do niego lub
skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić,
że jest to osoba, za którą się nasz rozmówca podaje oraz czy rzeczywiście
potrzebuje pomocy finansowej.
· Pamiętajmy, by rozmówcy nie udzielać przez telefon żadnych
informacji, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont
bankowych i haseł do nich, nie mówmy o swoich planach życiowych, czy
członkach rodziny.
Apelujemy także do członków rodzin osób starszych, dzieci,
wnuczków. Oni również mogą pomóc uchronić swoich najbliższych
przed przestępcami.
(red.)
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
Ceny dotyczą zamieszczenia ogłoszenia reklamowego
w jednym wydaniu gazety, w pełnym kolorze
5 cm / 3,5 cm - 19,50 zł netto + VAT
10 cm / 7 cm - 39 zł netto + VAT
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT

Sukcesy naszych uczniów
w Młodzieżowym Turnieju
Motoryzacyjnym
W sobotę 29 maja 2010 r. w Katowicach odbył się Młodzieżowy
Turniej Motoryzacyjny. Trzech uczniów Zespołu Szkół OgólnokształcącoTechni-cznych: Robert Pawełka, Piotr Hernik i Maciej Banduch
reprezentowało okręg częstochowski, eliminując uprzednio renomowane
szkoły techniczne z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i myszkowskiego. Lubliniecką drużynę przygotowywał nauczyciel przedmiotów
zawodowych w Technikum nr 2 - Arkadiusz Kruzel. Największym
zaskoczeniem - relacjonował - był wynik jazdy motocyklem. Tę część eliminacji
wygrała dziewczyna(!), która przejechała wyznaczoną trasą dwa razy szybciej niż
najlepsi zawodnicy. Pojechała brawurowo, jak na torze żużlowym, wprawiając
w zdumienie pozostałych rywali. Drużynę z ZSOT reprezentowali uczniowie
klasy 3 TM, uczący się w zawodzie technik mechanik. Swój debiut w turnieju
zakończyli sukcesem, zajmując siódme miejsce w województwie śląskim.
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Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0-34) 35-10 500, w. 601
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